Update voor ouders
Onderwerp: BSO weer open vanaf maandag 19 april
Beste ouders/verzorgers,
In de persconferentie van 13 april jl. is bekend gemaakt dat de BSO opvang weer volledig open gaat
vanaf maandag 19 april. Dit betekent dat er een einde komt aan de periode van noodopvang en we
alle kinderen weer kunnen verwelkomen op onze BSO locaties.

Ouderportaal
Alle BSO kinderen staan vanaf maandag 19 april weer gewoon op de planning volgens het contract
dat u met ons afgesloten heeft. U hoeft uw kinderen niet meer aan te melden, zoals met de
noodopvang wel nodig was. Wij willen u wel vragen om zo snel mogelijk via het Ouderportaal aan te
geven wanneer u tijdens de meivakantie geen gebruik maakt van uw opvangdagen. Op die manier
kunnen wij zowel ons programma als onze roosters zo goed mogelijk organiseren.

Compensatie
Nu de BSO weer open is, zal er ook een datum bekend worden gemaakt wanneer ouders de
compensatie van de eigen bijdrage vanuit de overheid kunnen verwachten. Wij raden u aan hiervoor
de website van de sociale verzekeringsbank in de gaten te houden:
https://www.svb.nl/nl/kinderopvang.
Voor de ouders die recht hebben op compensatie vanuit Welschap Kinderopvang gaan wij zo snel
mogelijk aan de slag met het berekenen van de compensatie. We verwachten dat wij begin juni de
compensatie kunnen gaan uitkeren.

Corona maatregelen
Met de heropening van de BSO locaties is het belangrijk om ons aan de maatregelen te houden.
Volgt u daarbij de aanwijzingen van de opvanglocatie van uw kind op en houdt u aan de basisregels:
• Was vaak en goed uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Weekend bereikbaarheid
Als u ons in het weekend wil bellen om een positieve Corona besmetting van uw kind door te geven,
dan kunt u ons bereiken op het weekend noodnummer: 06 34125554.
We zien er naar uit alle kinderen weer op de BSO’s te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Anke van der Bor
Directeur Kinderopvang

